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MĚstská ČÁST PRAHA-DOLNÍ CHABRY
Úřad městské části Praha-Dolní Chabry

Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha - Dolní Chabry
IČO: 00231274 tel.: 283 851 272 e-mail: podatelna@,dchabry.cz

datová schránka: ztib27j

Pan

Váš dopis ze dne:
23.12.2020

naše značka: vyřizuje:
MCPCH 02840/2020

datum:
5.1.2021

Věc: PoskVtnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Městská část Praha-Dolní Chabry obdržela dne 23.12.2020 žádost o poskytnutí informací
vedenou u městské části pod sp.zn. MCPCH 02840/2020, v níž žadatel uvádí následující
dotazy:

l. Kolikjírem, živností ajak se jmenují obchodní společnosti, provozy, podniky které má
ÚMČ Praha-Dolní Chabry
ÚMČ Praha-Dolní Chabry nemá žádné firmy, živnosti, provozy ani podniky.

2. Kolik má ajak se jmenuji' zřizované organizace rozpočtových, při'spěvkových, zřizovaných,
řízených ajiných organizacl: kteréjsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou navázány na
rozpočet povinného subjektu
MČ je zřizovatelem následujících organizací:

- Základní škola Spořická 34/400,Praha - Dolní Chabry
-Mateřská Škola Chaberáček, Protilehlá 235,Praha - Dolní Chabry
-Mateřská škola Bílenecké nám. 30, Praha - Dolní Chabry
-Mateřská škola Beranov, Kobyliská 1201/3, Praha - Dolní Chabry

3. Kolik a které ajak se jmenují zájmové organizace které má ÚMČ Praha-Dolní Chabry
ÚMČ Praha-Dolní Chabry není zřizovatelem žádných zájmových organizací.



4. Jaká instiuce dohlíží na zimní údržbu silnic první a druhé tř. pro takovýto provoz
Komunikace 1. a2. třídy na území městské části a její údržba má převážně dvojí režim:

1. Komunikace ve vlastnictví him m. Prahy, zde správu zajišťuje městská společnost
TS Praha a.s.
2. Komunikace ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou pro městkou část
Praha-Dolní Chabry

5. zjakého zdroje jsou čerpány peníze o jakou částku se jedná na provoz a údržbu silnic l. a
2. tř. pozemní komunikace
Finanční prostředky na údržbu komunikací ve správě městské části jsou čerpány z rozpočtu
městské části, konkrétně z položky ,,Silnice-Opravy a údržba" a ,,Pozemní komunikace-
opravy a údržba". Finanční prostředky na údržbu komunikací ve správě TSK Praha a.s. jsou
čeípány z rozpočtu hlavního města Prahy.
6. Jak se jmenuje společnost která pro ÚMČ Praha-Dolní Chabry aktuálně instalovala
veřejné osvětlení? Kdy došlo k modernizaci veřejného osvětlení? Jakéjsou náklady na
pořízeni" a údržbu ajak se jmenuje společnost, která zajišt'uje údržbu veřejného osvětlenípro
ÚMČ Praha-Dolní Chabry?
Veřejné osvětlení patří hl. m. Praze a instalace, modernizace a náklady na údržbu spadá pod
městskou společnost Technologie Hlavního města Prahy, a.s.

V souladu s požadavkem je zasíláme žadateli prostřednictvím datové schránky.

Informace se nachází na stránkách www.dchabry.cz na odkazu
http://www.dchabry.cz/zadosti-o-informace

pod č.j. MCPCH 02840/2020

S pozdravem

Příloha:
Co: spis

Mgr. Kateřina Šilhová Sa ránková
starostka městské části


